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Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava este din 

nou instituţia de învăţământ 

superior care a obţinut cele 

mai multe brevete de in-

venţie din România 

 

Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) se 

situează pe primul loc în topul 

universităţilor româneşti alcă-

tuit pe baza brevetelor de 

invenţii acordate în anul 2018 

de Oficiul de Stat pentru 

Invenţii şi Mărci (OSIM) din 

România. În anul 2018, OSIM 

a acordat Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava un 

număr de 15 brevete de in-

venţie, rezultat care clasează 

universitatea suceveană pe 

primul loc între instituţiile de 

învăţământ superior din ţară, 

aceasta fiind urmată de Uni-

versitatea Politehnică din 

București (14 brevete) și Uni-

versitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi (12 de bre-

vete). Situaţia este asemă-

nătoare cu cea din anul pre-

cedent. În 2017, OSIM a 

acordat Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava (USV) 

un număr de 27 de brevete de 

invenţie, rezultat care clasează 

universitatea suceveană pe 

primul loc între instituţiile de 

învăţământ superior din ţară.  

 

Transfer tehnologic al 

rezultatelor cercetării din 

USV 

 

Prof.univ. dr. ing. Gheorghe 

Gutt, cadru didactic în cadrul 

Facultății de Inginerie Ali-

mentară a USV, a construit o 

instalaţie de producţie bazată 

pe şapte invenţii pentru a 

produce cepuri de corecţie 

pentru înlocuirea nodurilor 

negre căzătoare din cherestea. 

De-a lungul carierei sale 

academice, prof.univ. dr. ing. 

Gheorghe Gutt a realizat peste 

150 de invenţii în domeniile: 

analitică instrumentală, echi-

pamente pentru valorificarea 

superioară a deşeurilor de 

lemn, echipamente pentru în-

cercarea şi caracterizarea 

avansată a materialelor. Aşa se 

explică şi faptul că în anul 

2012 a primit Ordinul în grad 

de Cavaler al Federaţiei Inter-

naţionale a Inventatorilor. 

Gheorghe Gutt a înfiinţat o 

societate comercială de tip 

Spin-Off, asociată prin regis-

trul comerţului cu Univer-

sitatea „Ştefan cel Mare”, care 

promovează tehnologii de 

înaltă productivitate pentru 

producerea cepurilor de co-

recţie din crengi de răşinoase, 

folosite la scară mare pentru 

corecţia nodurilor negre că-

zătoare din cherestea. Prin 

aceasta se creşte cu o treaptă 

clasa de calitate a cherestelei 

şi implicit valoarea de piaţă. În 

cadrul companiei tip spin-off 

s-a realizat o linie tehnologică 

pentru producerea cepurilor de 

corecţie, care înglobează 24 

maşini automate și semiauto-

mate care fac obiectul unor 

brevete de invenţii şi pro-

puneri de invenţii. Este vorba 

despre patru brevete şi trei 

invenţii în curs de brevetare. 

„Proiectul contribuie la înfi-

inţarea şi consolidarea unui 

incubator de inventică şi a 

unui centru de informare pen-

tru mediul economic privind 

valorificarea superioară a 
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deşeurilor de lemn tip crengi 

de răşinoase”, a declarat 

Gheorghe Gutt. El a mai spus 

că pe plan mondial se folosesc 

anual multe zeci de miliarde 

de cepuri de corecţie.  

 

Alianța Franceză din 

Suceava 

 

Asociația Alianța Franceză 

din Suceava (AAFS) a luat 

ființă și a fost înregistrată la 

grefa Judecătoriei Suceava 

(Încheierea nr. 33 din data de 

18 decembrie 2018 și 

Certificatul de înscriere din 

data de 28 decembrie 2018). 

Asociația este neguvernamen-

tală, non profit, cu caracter 

nelucrativ, autonom și 

apolitic, cu durată nelimitată. 

Membrii fondatori ai AAFS 

sunt: Consiliul Județean Su-

ceava, Consiliul Local Sucea-

va, Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava, Inspectoratul 

Școlar Suceava, Biblioteca 

Bucovinei „I. G. Sbiera” Su-

ceava, Teatrul municipal 

„Matei Vișniec” Suceava, 

Casa Corpului Didactic Su-

ceava, Asociația Patronatul 

Județean al Femeilor de 

Afaceri din IMM Suceava, 

Filiala Nord - Est a Ordinului 

Arhitecților din România și 

Uniunea Arhitecților din Ro-

mânia. AAFS dorește să 

implementeze proiecte pentru 

comunitatea locală și invită 

persoanele fizice sau juridice 

interesate să i se alăture în 

calitate de membru. Persoana 

de contact a AAFS este prof. 

gr. I Tamara Sabin (tel.: 

040723678083, e-mail: tama-

rasabin@yahoo.com).  

 

Ziua Culturii Nationale - 

Omagiu poetului Mihai 

Eminescu 

 

Biblioteca Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava, 

împreună cu Facultatea de 

Litere și Științe ale Co-

municării, a organizat o serie 

de activități dedicate Zilei 

Culturii Naționale și împlinirii 

a 169 de ani de la nașterea 

poetului Mihai Eminescu. 

Programul a debutat cu de-

punerea de jerbe de flori la 

bustul poetului de lângă Tea-

trul „Matei Vișniec”. La Sala 

de lectură „Mihail Iordache” 

din Corp A, și în Corpul E, 

sala E004, au fost organizate 

expoziții de carte dedicate 

operei lui Mihai Eminescu. 

Conf. univ. dr. Daniela 

Petroșel a susținut o scurtă 

prelegere, intitulată Eminescu 

și lumea cărții, urmată de un 

recital de poezie, Eminescu în 

limbile lumii. Biblioteca USV, 

împreună cu Centrul de 

Reuşită Universitară, au or-

ganizat de la ora 11:00, în Sala 

302, Corp A, un Medalion 

Eminescu, intitulat „Când 

privesc zilele de-aur…”, mo-

derat de conf. univ. dr. Vasile 

Ilincan, la care au participat 

invitați precum Dumitru 

Brădăţan, Constantin Hrehor – 

membri ai Uniunii Scriitorilor 

din România, profesorii Ionel 

Hergheligiu şi Valer Nichi-

tean. A fost vernisată Ex-

poziţia „Eminescu în Bi-

blioteca USV”, prezentată de 

bibliotecar Despina Rotaru”. 

De la ora 13:00, în aceeaşi 

sală, a avut loc, în colaborare 

cu Facultatea de Litere şi 

Ştiinţe ale Comunicării, masa 

rotundă „Eminescu în limbile 

lumii” (ediţia a II-a), moderată 

de conf univ. dr. Daniela Hăi-

san. La această manifestare au 

participat prof. univ. dr. 

10 ianuarie 2019 
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Albumiţa Muguraş Constan-

tinescu, coordonator al maste-

ratului internaţional cu 

diplomă dublă Teoria şi 

practica traducerii, lector 

univ. dr. Gina Puică, 

responsabila Lectoratului de 

limbă română de la 

Universitatea „Yurii Fedko-

vici” din Cernăuţi, conf. univ. 

dr. Raluca Dimian. Totodată, 

prof. univ. dr. Sanda-Maria 

Ardeleanu şi conf. univ. dr. 

Olga Gancevici au prezentat 

volumele Mihai Eminescu-

anii 1883-1889 şi Preţul 

poeziei, semnate de Doina 

Cosman şi Bogdan C. S. 

Pîrvu. Un recital de poezie 

eminesciană în limbile lumii a 

fost susţinut de studenţi ai 

Facultăţii de Litere şi Ştiinţe 

ale Comunicării, sub coor-

donarea conf. univ. dr. 

Mariana Boca.   

 

Atletul român al anului 2018 

 

Alin Firfirică, sportiv legi-

timat în cadrul Clubului Spor-

tiv Universitatea Suceava 

(CSU), student al Facultății de 

Educație Fizică și Sport din 

USV în anul III la specia-

lizarea Educaţie fizică şi 

sportivă, a fost desemnat cel 

mai bun atlet al României în 

anul 2018, primind, din partea 

Federației Române de Atle-

tism (FRA), premiul Atletul 

anului 2018. Legitimat la CSU 

Suceava și Steaua București, 

Alin Alexandru Firfirică (23 

de ani) a participat anul trecut 

la prima competiție atletică 

majoră de seniori. Multiplu 

medaliat la U23, acesta a prins 

finala Campionatului Euro-

pean de la Berlin, clasându-se 

pe locul 7, cu o aruncare de 

63,73 m. Antrenat de Daniela 

Costian, medaliată cu bronz la 

Jocurile Olimpice Barcelona 

1992, sub culorile Australiei, 

tot la aruncarea discului, 

Firfirică a fost premiat în ca-

drul Galei Atletismului Ro-

mânesc. „Pentru anul acesta 

îmi doresc să fac aceeași 

surpriză și la Mondiale, adică 

să intru în finală. Iar în 2020 

îmi doresc să obțin o medalie 

la Jocurile Olimpice de la 

Tokyo”, a mărturisit cel de-

semnat de FRA cel mai bun 

atlet român în 2018. O de-

clarație întărită de președintele 

federației, Florin Florea, care 

a confirmat că se poate câștiga 

o medalie de bronz la Jocurile 

Olimpice, anul viitor.  

  

Vizita delegatului Wallonie-

Bruxelles la USV  

 

La invitația Centrului de 

Reușită Universitară (CRU) al 

USV, a avut loc vizita Exce-

lenței sale Eric Poppe, dele-

gatul Valonia-Bruxelles la 

București. Cu această ocazie, 

au fost prezentate principalele 

activități organizate de CRU și 

susținute de Delegația Valo-

nia-Bruxelles la București, 

printre care stagiul de 

didactica FLE de la Louvain-

17 ianuarie 2019 
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la-Neuve de care au beneficiat 

până în prezent două studente 

ale  Facultății de Litere și 

Științe ale Comunicării din 

USV, Ana-Maria Antonesei și 

Mihaela Gheras. După 

intervențiile celor două stu-

dente care au vorbit despre 

experiența lor de la Louvain-

la-Neuve, a avut loc o masă 

rotundă pe tema federalis-

mului belgian și a francofoniei 

belgiene. Prof. dr. Sanda-

Maria Ardeleanu a prezentat 

viitoarele proiecte care vor fi 

inițiate în cadrul colaborării 

CRU USV și Delegația 

Valonia-Bruxelles începând 

cu anul 2019. Proiectele vor fi 

postate pe pagina CRU și se 

vor adresa atât studenților și 

profesorilor de limba 

franceză, cât și tuturor 

sucevenilor interesați de 

francofonia belgiană. Suce-

venii de toate vârstele, dar în 

special copiii, vor avea ocazia 

ca în primăvară să-i cunoască 

pe celebrii ştrumfi, care vor 

veni la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava, cu 

sprijinul Delegaţiei Generale 

Valonia-Bruxelles la 

Bucureşti. Șeful Delegaţiei, 

Eric Poppe, a declarat că 

printre proiectele acestei 

misiuni diplomatice la 

Bucureşti se numără şi 

promovarea artiştilor belgieni, 

în ţările francofone. El a arătat 

că puţină lume ştie că celebrii 

omuleţi albaştri au fost creaţi 

în 1958 de desenatorul belgian 

Pierre Culliford, care semna 

sub pseudonimul Peyo, iniţial 

ca personaje secundare în 

revista sa de benzi desenate. 

Ștrumfii au împlinit anul 

trecut 60 de ani şi Belgia i-a 

sărbătorit printr-o expoziţie 

care oferă vizitatorilor ocazia 

de a vizita satul omuleţilor 

albaştri sau de a se aventura, 

cu ajutorul realităţii virtuale, 

într-o confruntare împotriva 

maleficului Gargamel. 

Expoziţia Smurf Experience 

este deschisă până în data de 

27 ianuarie a.c. la Bruxelles, 

dar va poposi şi la USV. Eric 

Poppe a afirmat că intenţia sa 

este ca expoziţia să fie 

deschisă la Suceava de Ziua 

Internaţională a Francofoniei, 

20 martie, dar să rămână aici şi 

în perioada în care în şcoli se 

desfăşoară „Săptămâna Școala 

altfel”, pentru a fi vizitată de 

cât mai mulţi copii. Pentru 

Belgia, ştrumfii sunt un 

simbol unificator, alături de 

ciocolată, napolitane, bere şi 

echipa naţională de fotbal. Ei 

fac parte din patrimoniul 

cultural belgian, potrivit 

diplomatului Eric Poppe.    

 

Concursul „Student pentru 

o zi”, organizat de USV, in-

clus în Calendarul activită-

ților educative extrașcolare 

regionale și județene al 

MEN 

 

Ediția din acest an a concur-

sului „Student pentru o zi”, 

competiție organizată de Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, dedicată lice-

enilor din clasele a XI-a și a 

XII-a din Regiunea Nord-Est a 

țării, este inclusă în Calen-

darul activităților educative 

extrașcolare regionale și jude-

țene al Ministerului Educației 

Naționale, aspect care îi 

certifică statutul și îi crește 

atractivitatea atât în rândul 

elevilor, cât și al cadrelor 

didactice care îi pregătesc. 

Aflată la cea de-a XII-a ediție, 

manifestarea, deja una em-

blematică pentru USV, se 

desfășoară sub forma unui 

concurs, individual, pentru 

elevii claselor a XII-a, şi pe 

echipe, pentru elevii claselor a 

XI-a. Chiar dacă programul 

suferă mici modificări de la un 

an la altul, acesta este gândit 

23 ianuarie 2019 
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astfel încât elevii participanți 

să cunoască modul în care se 

desfășoară activitățile speci-

fice unui student în campusul 

USV. Astfel, pe lângă testul 

scris la discipline precum 

Istorie, Geografie, Filosofie, 

Psihologie, Limba română, 

Limba engleză, Limba 

franceză, Limba spaniolă, 

Limba italiană, Comunicare şi 

relaţii publice, Economie, 

Electrotehnică, Energetică şi 

Electromecanică, Proiectare 

asistată de calculator în Au-

toCAD, Controlul şi expertiza 

produselor alimentare, Ingine-

ria produselor alimentare, 

Gastronomie, Ecologie şi Pro-

tecţia Mediului etc., elevii 

sunt invitați să viziteze Ob-

servatorul Astronomic, Bi-

blioteca USV, laboratoarele 

de specialitate, studio-ul din 

care emite Radio USV, sălile 

de spectacole, Complexul de 

Natație și Kinetoterapie. Ziua 

mai include o masă la Res-

taurantul USV și participarea 

la diverse jocuri și momente 

artistice organizate special 

pentru ei. Totodată, pentru 

profesorii însoțitori, USV 

organizează diverse work-

shop-uri și prelegeri susținute 

de cadre didactice ale 

universității sucevene. Pre-

miile constau în diplome 

pentru fiecare participant și 

profesorii îndrumători, ca-

douri personalizate cu sigla 

USV şi scutiri de la taxele de 

înscriere şi înmatriculare pen-

tru cei care aleg să-şi continue 

studiile în cadrul instituţiei 

noastre. După ce, în anul 2018, 

competiția s-a bucurat de o 

participare numeroasă (peste 

390 de elevi din județele 

Suceava, Botoșani, Vaslui și 

Neamț) organizatorii con-

cursului „Student pentru o zi” 

anunță că informații privind 

desfășurarea din acest an a 

competiției vor fi afișate în 

curând pe site-ul 

http://www.usv.ro/1zi.  

 

Activitatea de cercetare a 

Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava devine tot 

mai vizibilă pe plan 

internațional. Astfel, unul 

dintre proiectele USV, 

coordonat de prof. univ. dr. 

Mihai Dimian, este promovat 

pe site-ul Universității 

Maryland, SUA. Menționăm 

ca echipa condusă de prof. 

univ. dr. Mihai Dimian a 

câștigat un grant în valoare de 

circa 1 milion de dolari, 

dedicat dezvoltării unei 

platforme hibride de 

comunicații prin lumină 

vizibilă și realitate augmentată 

pentru dezvoltarea de sisteme 

inteligente de asistență și 

siguranța activă a 

autovehiculelor.  

 

https://ece.umd.edu/news/stor

y/alumnus-mihainbspdimian-

awarded-1m-grant-to-

develop-a-hybrid-platform-

of-visible-light-

communications  

 

Conferință în cadrul 

consortiului universitar 

internațional Collegium 

Carpathicum  

 

În Amfiteatrul „Dimitrie Leo-

nida” al USV a avut loc 

conferința intitulată Protec-

tion of Ukrainian and Ro-

manian monuments in Galicia 

and Bukovina at the end of 

19th and the beginning of 20th 

centuries, susținută de prof. 

dr. habil. Waldemar Deluga, 

de la Universitatea din Os-

trava, Republica Cehă. Con-

ferința face parte din seria de 

evenimente organizate în ca-

drul consorțiului universitar 

internațional Collegium Car-

pathicum, ai cărui membri, 

alături de universitatea noas-

tră, sunt alte 6 universități din 

Europa Central-Estică: Uni-

versitatea din Varșovia (Cen-

trul pentru Studii Est-Euro-

pene, Polonia), Universitatea 

Națională Precarpatică „Vasyl 

Stefanyk” din Ivano-Fran-

kivsk (Ucraina), Universitatea 

din Presow (Slovacia), Uni-

versitatea Catolică Pazmany 

Peter din Budapesta (Unga-

ria), Universitatea de Stat Est-

Europeana din Przemysl (Po-

lonia) și Universitatea din 

Ostrava (Republica Cehă).   

 

29 ianuarie 2019 
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Proiect  de parteneriat stra-

tegic în domeniul educaţiei 

adulţilor 

 

Facultatea de Ştiinţe ale Edu-

caţiei din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

a organizat evenimentul de 

multiplicare în vederea dise-

minării rezultatelor obținute în 

cadrul Proiectului  Erasmus+, 

KA2 - Cooperation for Inno-

vation and the Exchange of 

Good Practices Strategic 

Partnerships for adult edu-

cation, 2016-1-RO01-KA204-

024504 - BUILDING 

BRIDGES: PROMOTING 

SOCIAL INCLUSION AND 

WELLBEING FOR FAMI-

LIES OF CHILDREN WITH 

SPECIAL NEEDS – 

PSI_WELL, proiect finanțat de 

UE. Evenimentul a luat forma 

unei conferințe cu titlul 

Building Bridges: Promoting 

Social Inclusion and 

Wellbeing for Families of 

Children with Special Needs și 

a inclus prezentări și dezbateri 

privind problematica educației 

și consilierii părinților copiilor 

cu nevoi speciale, precum și 

diseminarea rezultatelor 

proiectului, manuale pentru 

profesori și părinți ai copiilor 

cu nevoie speciale. Conferința 

a deschis oportunități de co-

municare de idei și bune 

practici, prezentările fiind 

susținute de către specialiști, 

cadre didactice de la Univer-

sitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea „Al. I. 

Cuza” Iași, Universitatea de 

Stat Moldova din Chişinau, 

Universitatea „Yurii Fed-

kovich” din Cernăuţi, dar și de 

către practicieni din partea 

organizațiilor care au asigurat 

un parteneriat local în cadrul 

acestui proiect. Proiectul  de 

parteneriat strategic în dome-

niul educaţiei adulţilor s-a 

derulat pe parcursul a 30 de 

luni, în cooperare cu alte cinci 

universităţi europene: Univer-

sitatea Lleida - Spania, Insti-

tutul Politehnic Braganca - 

Portugalia, Universitatea Za-

greb - Croaţia, Universitatea 

Klaipeda - Lituania, Univer-

sitatea Bogazici, Istanbul – 

Turcia, îmbinând expertiza 

acestora la nivelul cercetării 

psihosociale și educaționale, 

precum și la nivelul elaborării 

de intervenții practice în 

domeniul consilierii și 

treningului părinților. Proiec-

tul a propus un cadru de 

promovare a incluziunii socia-

le, a echității și stării de bine 

pentru familiile aflate în risc, 

prin elaborarea de instrumente 

și programe educaționale, uti-

le în activitatea cu părinții 

copiilor cu nevoi speciale. 

Parteneriatul a elaborat un ma-

nual pentru părinți care va fi 

pus la dispoziția profesorilor 

și părinților interesați de 

creșterea calității vieții de 

părinte prin dezvoltare per-

sonală, precum și un kit psiho-

educațional format din două 

instrumente, manualul forma-

torului și caietul părintelui, 

care prezintă un program de 

intervenție psiho-educațională 

și socială pentru părinți. 

Evenimentul de la finalul lunii 

ianuarie a reunit cadre didac-

tice din învățământul uni-

versitar din țară și din 

străinătate, profesori din învă-

țământul preuniversitar, spe-

cialiști din cadrul diferitelor 

ONG-uri, contribuind, astfel, 

la  dezvoltarea comunităţii 

sensibile faţă de nevoile 

familiilor aflate în risc.  

 

 

Legislație 

 

 

Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 

publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1116 din 29 decembrie 2018. 

 

Legea nr. 11/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2018 pentru 

abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice, publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 09 ianuarie 2019. 

 

Ordonanța de urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor 

finanțate din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 20 septembrie 

2018. 

 

31 ianuarie 2019 
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Hotărârea nr. 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 

09 ianuarie 2019. 

 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, 

din 28.12.2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 09 ianuarie 2019. 

 

Hotărârea nr. 1046/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 

pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu 

impact major în economie, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 10 ianuarie 2019. 

 

Hotărârea nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv 

stimularea investițiilor cu impact major în economie. Consolidarea din data de 10 ianuarie 

2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 30 septembrie 2014. 

 

Legea nr. 19/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind 

modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 28 din 10 ianuarie 2019. 

 

Ordinul nr. 1006/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a 

acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de 

activități de cercetare-dezvoltare-inovare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 11 

ianuarie 2019. 

 

Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii 

din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare, din 

05.12.2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 11 ianuarie 2019. 

 

Legea nr. 15/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și 

drepturile conexe, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 11 ianuarie 2019. 

 

Hotărârea nr. 17/2019 pentru completarea art. 4 din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „Investește în 

Tine”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 53 din 21 ianuarie 2019. 

 

Ordonanța de urgență nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „Investește 

în Tine” publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 22 iunie 2018. 

 

Ordinul nr. 48/5/2019 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor de stat 

pentru anul 2019 în cadrul Programului „Investește în Tine”, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 57 din 22 ianuarie 2019. 

 

Ordinul nr. 3001/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 

3.330/2018 privind aprobarea componenței nominale a Consiliului Național de Statistică și 

Prognoză a Învățământului Superior (C.N.S.P.I.S.), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 

din 25 ianuarie 2019. 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/gqydknjvgu/hotararea-nr-807-2014-pentru-instituirea-unor-scheme-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-stimularea-investitiilor-cu-impact-major-in-economie?d=30.09.2014
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Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr.  1/10 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea transmiterii la Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii calificării Nutriție și 

recuperare medicală aferentă programului de studii universitare de masterat Nutriție și recuperare 

medicală în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.).  

 

Hotărârea nr. 2/17 ianuarie 2019 cu privire la alegerea Vicepreședintelui Senatului Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

 

Hotărârea nr. 3/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a programului de studii universitare de licență 

Educație fizică și sportivă din cadrul Facultăţii de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 4/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea depunerii rapoartelor de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a unor programe de studii universitare de 

licență și de masterat din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. 

 

Hotărârea nr. 5/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S.  a programului de studii universitare de licență 

Relații internaționale și studii europene din cadrul Facultăţii de Istorie și Geografie. 

 

Hotărârea nr. 6/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare de licență 

Silvicultură din cadrul Facultăţii de Silvicultură. 

 

Hotărârea nr. 7/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea depunerii rapoartelor de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S. a unor programe de studii universitare de licență 

din cadrul Facultăţii de Științe Economice și Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 8/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea raportului de autoevaluare instituțională 

în vederea evaluării externe a calității academice de către A.R.A.C.I.S.. 

 

Hotărârea nr. 9/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare de licență 

Limba și Literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză/germană) din cadrul 

Facultăţii de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 10/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea depunerii raportului de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice de către A.R.A.C.I.S. a programului de studii universitare de licență 

Limba și Literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză/germană) din cadrul 

Facultăţii de Litere și Științe ale Comunicării. 

 

Hotărârea nr. 11/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii calificărilor aferente 

programului de studii universitare de masterat Drept penal și criminalistică în Registrul Național 

al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.). 

 

Hotărârea nr. 12/17 ianuarie 2019 privind aprobarea desfăşurării activității de conducere de 

doctorat în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane) a doamnei  prof.univ. 

dr. SZABO Zsuzsanna Katalin. 
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Hotărârea nr. 13/17 ianuarie 2019 privind aprobarea desfăşurării activității de conducere de 

doctorat în cadrul IOSUD-USV (Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane) a doamnei  conf. 

univ. dr. BUTNARU Gina Ionela. 

 

Hotărârea nr. 14/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea alocării sumei de 10.000 lei pentru 

sprijinirea organizării Olimpiadei Naționale Interdisciplinare de Științe ale Pământului.   

Hotărârea nr. 15/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea modificării organigramei sistemului 

academic al Universității „Ștefan cel Mare”.  

 

Hotărârea nr. 16/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea modificării organigramei sistemului 

administrativ al Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 

Hotărârea nr. 17/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc bugetat pentru 

studii universitare de doctorat, anul III de studii, cu frecvență, fără taxă, fără bursă.  

 

Hotărârea nr. 18/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii calificărilor aferente 

programului de studii universitare de masterat Reziliență în educație/Resilience in Education în 

Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.). 

 

Hotărârea nr. 19/17 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea transmiterii către Autoritatea Națională 

pentru Calificări a documentației întocmite în vederea validării și înscrierii calificării Asistență 

medicală generală aferentă programului de studii universitare de licență Asistență medicală 

generală în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (R.N.C.I.S.). 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 1/ 15 ianuarie 2019 cu privire la redistribuirea a patru locuri bugetate, anul I, studii 

universitare de licență.  

 

Hotărârea nr. 2/15 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a 

concursurilor pentru ocuparea a două posturi didactice de asistent, vacante pe perioadă 

determinată, anul universitar 2018-2019, în cadrul Facultății de Științe Economice și 

Administrație Publică. 

 

Hotărârea nr. 3/ 22 ianuarie 2019 cu privire la redistribuirea a 3 locuri bugetate, anul I (2 locuri 

bugetate la studii universitare de licență și 1 loc bugetat la studii universitare de master). 

 

Hotărârea nr. 4/ 05 februarie 2019 cu privire la actualizarea documentației nr 518/2017 pentru 

Reabilitarea clădirii și refuncționalizarea podului căminului studențesc nr.1 al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava.   

 

Hotărârea nr. 5/ 5 februarie 2019 cu privire la suplimentarea fondului de burse al Facultății de 

Drept și Științe Administrative aferent semestrului I al anului universitar 2018-2019. 
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